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بعد اٴما! بعده نبیّ  ال من علیٰ  والسالم والصٰلوة وحده ہلل الحمد . 

الرحیم الرحمن هللا بسم. الرجیم الشیٰطن من باہلل فأعوذ . 

 بُیُوتَنَا إِنَّ  یَقُولُونَ  النَّبِيَّ  ِمْنھُمُ  فَِریقٌ  َویَْستَأِْذنُ  فَاْرِجُعوا لَُكمْ  ُمقَامَ  َال  یَْثِربَ  یَاأَْھلَ  ِمْنھُمْ  طَائِفَةٌ  قَالَتْ  َوإِذْ  }
13: األحزاب} [ فَِراًرا إِالَّ  یُِریُدونَ  إِنْ  بَِعْوَرةٍ  ِھيَ  َوَما َعْوَرةٌ  ] 

{ ا ُ  َوَعَدنَا َما ھََذا قَالُوا اْألَْحَزابَ  الُْمْؤِمنُونَ  َرأَى َولَمَّ ُ  َوَصَدقَ  َوَرُسولُھُ  هللاَّ  إِیَمانًا إِالَّ  َزاَدھُمْ  َوَما َوَرُسولُھُ  هللاَّ
22: األحزاب} [َوتَْسلِیًما ] 

 

১৪৪০ েমাতােবক ২০১৯ এর এই ঈদেক আ�াহ তা’আলা সম� উ�েতর জনয্ বরকতময় 

করুন! ইমারােত ইসলািময়ার িবজয়ধারাও এর সােথ সােথ চলেছ। আ�াহ এই ঈদেক 

মাজলুম, ব�ী, মুহািজর ও মুজািহদেদর অ�েরর শীতলতা বানান! ইমারােত ইসলািময়ার 

িবজয়ধারােক আ�াহ সম� উ�েতর ই�ত ও স�ােনর মাধয্ম বািনেয় িদন! 

আমরা ভারতীয় উপমহােদেশর পক্ষ েথেক এই েসৗভাগয্মি�ত ঈদ ও ধারাবািহক িবজয় 

উপলেক্ষ অিভন�ন জানাি� আিমরুল মুিমনীন শায়খ িহবাতু�াহ আখ�জাদা, শায়খ আইমান 

আয-যাওয়ািহরী এবং িজহােদর ময়দােনর সকল েনতৃবৃ� ও মুজািহদেদরেক।  শহীদ ও 

ব�ীেদর পিরবারবেগর্র জনয্ আ�াহ এই ঈদ ও িবজয়ধারােক বরকতময় করুন। কারণ 

আপনােদর কিলজার টুকেরাগুেলার কুরবািনর বেদৗলেত আজ উ�ত এই িদনিট �তয্ক্ষ 

করেছ। 

১১ েসে��র ২০০১ এর হামলার পের যুেগর েফরাউন আেমিরকার ে�িসেড� বুশ মুসিলম 

উ�াহর িবরুে� যুে�র েঘাষণা িদেয়িছল। অহংকাের িনমি� এই ইহুদীেদর েগালাম বেলিছল: 

আমরা এই যুে� িপছু হটেবা না। দুবর্লও হেবা না। পরািজতও হেবা ন। 

দুিনয়ার ব�বািদরা তার এ কথার উপর িনি�ত িব�াস কের বেসিছল এবং মিদনার 

মুনািফকেদর নয্ায় ঈমানদারেদরেক ভয় েদখাি�ল: “েহ ইয়াসিরববাসী! েতামােদর েকান �ান 

েনই, তাই েতামরা িফের যাও।” 
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অথর্াৎ এখন েতা িজহাদীেদর েকানও আ�য়�ল েনই। ডা�ার েজাের �িতি�ত শরীয়েতর 

এখন কী হেব? এখন �য়ং আেমিরকা মােঠ নামেছ। আেমিরকার েমাকােবলা েক করেত 

পারেব? এজনয্ এখন িজহাদও থাকেব না, িজহােদর বাণী উ�ারণকারী েকউও থাকেব না। 

িক� যার হৃদয় �ীয় রেবর উপর ঈমােন পিরপূণর্ িছল, েস আেমিরকান েবামাবৃি�র মােঝই 

েঘাষণা কের িদল: 

[ ُ  َوَعَدنَا َما ھََذا ُ  َوَصَدقَ  َوَرُسولُھُ  هللاَّ َوتَْسلِیًما إِیَمانًا إِالَّ  َزاَدھُمْ  َوَما َوَرُسولُھُ  هللاَّ ] 

অথর্াৎ আফগািন�ােন আেমিরকার আগমন হল আ�াহ তা’আলার ঐ সকল ওয়াদাসমূেহর 

একিট েয, আ�াহ দুবর্ল ও সহায়-স�লহীন মুসলমানেদর হােত শি�শালীেদরেক লাি�ত ও 

না�নাবুদ কেরন। 

আজ যুে�র ১৮ বছর পার হওয়ার পর আ�াহর েসই ওয়াদা দুবর্ল মুসলমানেদরেক এই 

সংবাদ িদে� েয, আজও বদেরর রণা�ন ��ত কের আপনার সাহােযয্র জনয্ েফেরশতাগণ 

আসমান হেত কাতাের কাতাের অবতীণর্ হেত পাের। 

২০০১ েথেক ২০১৯ পযর্� মা� ১৮ বছের আফগািন�ােন �ভু� দািবকারী আেমিরকার কী 

অব�া হল? এত �ত পতেনর েদাড়েগাড়ায় েপৗঁেছ েগল। যুে�র হুমিকদাতা আজ িনেজই 

যু�বি�র নয্ায় িমনিত করেছ। 

�� হল: আেমিরকার েস সকল সামুি�ক জাহাজগুেলা িক ডুেব েগেছ, েযগুেলা সাত সমুে�র 

বুক িচের পািক�ান পযর্� েপৗঁেছ িগেয়িছল? আেমিরকার েসই ে�ানগুেলা িক অ� হেয় েগেছ, 

েযগুেলা মািটর সােথ িমেশ চলা িপঁপড়াও েদখেত পাওয়ার দািব কের? আেমিরকান েসই িব 

ওয়ান ও িব টু েত িক জং ধের েগেছ, েযগুেলা জীবন-মৃতুয্র ফায়সালা করার েঘাষণা িদত?  

মুসিলমেদর এলাকাসমূহেক েতারােবারা বানােনার হুমিকদাতা েটকেনালজীগুেলার কী হল েয, 

এখন িনেজেদরই েতারােবারা বািনেয় পালােনার জনয্ তাড়াহুড়া করেছ? 

সব িকছু আেছ, িক� আমার রেবর নীিত এই আধুিনক েটকেনালজীর যুেগও বহাল ও 

কাযর্কর আেছ। িতিন যখন অহংকারীেদরেক ধেরন, তখন তােদর উ�ােনর সময়ই ধেরন, 



 

 

4 েসিদন মুিমনগণ আনি�ত হেব -মাওলানা আেসম উমর হািফজাহু�াহ 

যখন দাি�করা িনেজেদর শি�র েনশায় ‘আনা রা�ুকুমুল আলা’ (আিমই েতামােদর সেবর্া� 

রব) েঘাষণা করেত থােক। 

আর তখন মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর রবও ধরার পর েঘাষণা কেরন:  

[ ِ  ُدونِ  ِمنْ  یَْنُصُرونَھُ  فِئَةٍ  ِمنْ  لَھُ  َكانَ  فََما القصص] [اْلُمْنتَِصِرینَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما هللاَّ    ] 

িতিন যখন জািলমেদরেক ধেরন, তখন তােদর েকান শি�, েকান রাজনীিত ও েকান 

বয্ব�াপনাই তােদরেক রাজািধরাজ েথেক বাঁচােত পাের না। আ�াহ েযসকল অহংকারীেদরেক 

ধেরেছন, সকলেক তােদর উ�ােনর সময়ই ধেরেছন। 

[ اھَا بَِذْنبِِھمْ  َربُّھُمْ  َعلَْیِھمْ  فََدْمَدمَ  ُعْقبَاھَا یََخافُ  َوَال .  فََسوَّ ] 

িতিন েকান িবরূপ �িতি�য়ার ভয় কেরন না। িতিন েকান শি�র পা�া একশেনর ভয় 

কেরন না। তখন তার েকান বািহনীও তার কােজ আেস না এবং তার রাজ�ও তােক আ�াহ 

েথেক বাঁচােত পাের না। 

ইমারােত ইসলািময়ার িবজয় সুমসিলম উ�াহর জনয্ সুসংবাদ। আ�াহ তার সবেচেয় বড় 

দুশমনেক িজহাদী আ�মেণর মাধয্েম এমন নােজহাল কেরেছন েয, সুপার পাওয়ােরর বািহনী 

লড়াই করেতই অ�ীকৃিত জািনেয় িদেয়েছ। অনয্থায় ইহুদীেদর িনকট িক টাকা পয়সা েশষ 

হেয় েগেছ, েয তারা আেমিরকােক অথর্দান ব� কের িদেয়েছ? যিদ আেমিরকান েফৗজ লড়েত 

��ত থাকত, তাহেল ইহুদীরা আজও তােদরেক অথর্ িদেত পারত। 

ইহুদীরা িনেজেদর েটকেনালজী ও িনেজেদর কল-কারখানা আেমিরকা েথেক সিরেয় চীেন 

িনত না, যিদ আেমিরকানরা িনেজেদর স�ানেদরেক এই যুে�র ই�ন বানােত ��ত থাকত। 

িক� আেমিরকান েফৗজ লড়াই করেত পির�ার অ�ীকৃিত জািনেয়েছ। 

২০০১ এর আেমিরকােক েদখুন, েস সময় সংবাদপ�, �ব�-িনব� ও িটিভেত েয সকল 

শ�গুেলা বলেত বলেত েফনা তুেল েফলা হত, তা �রণ করুন। তারপর এই আঠােরা 

বছেরর যুে�র ইিতহাস অধয্য়ন করুন। তাহেল আ�াহর শি�র উপর মজবুত ঈমান এেস 

যােব েয, আ�াহ িজহােদর ময়দােন দুবর্লেদর মাধয্েম শি�শালীেদরেক েপটােত এখেনা 

সক্ষম।  
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আেমিরকার িবরুে� এই িজহাদ েসই অব�ায় শুরু করা হেয়িছল, যখন ইমারােত 

ইসলািময়ােক �ংস কের েদওয়ার দািব করা হেয়িছল। তােলবানেদর জমােনা সকল পূিজঁ 

েশষ কের েদওয়া হেয়িছল। অিধকাংশ েনতা বি� অথবা শহীদ হেয় িগেয়িছল। িক� 

আ�াহর ওয়াদার উপর এই িব�াস িছল েয, িতিন মািটেত লুিটপুিট খাওয়া িনঃস�ল 

বািহনীেকই আেমিরকার িবরুে� যুে�র জনয্ দাঁড় কিরেয় িদেবন। 

েস সময় মুজািহদেদর কত �প এমন িছল েয, তােদর সকেলর িনকট �ািশনেকাভও িছল 

না। বরং কােরা িনকট কুড়াল, কােরা িনকট পুেরােনা িদেনর তরবাির ইতয্ািদ িছল। 

�াথিমক যু�গুেলােত মুজািহদগেণর �ািশনেকােভর গুিল আেমিরকান েমাচর্াসমূেহর সােথ 

আঘাত েখেয়ই ঠা�া হেয় েযত। সাধারণভােব অবেলাকনকারী ও িবে�ষকরা বলেত পারত 

েয, এ সকল �ািশনেকাভ িদেয় িকভােব আেমিরকার েমাকােবলা করা স�ব? িক� আ�াহর 

হুকুম পালনকারী এবং পিরণিতর বয্াপাের �েক্ষপহীন েলােকরা িনেজেদর ফরজ আদায় কের 

এবং িনি�তভােব িব�াস রােখ েয, আ�াহ তােদর জনয্ দু’িট পুর�ােরর েযেকান একিট 

অবশয্ই ��ত কের েরেখেছন। 

সুতরাং শ� পাথেরর সােথ ট�র েদওয়ার এই উ�াদনা বাড়েত লাগল। মুহা�দ সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর স�ােনরা িনেজেদর উ�তেক বাঁচােনার জনয্ উ�াল তরে�র সােথ 

স�ােত জড়াল, ডুবেত আর ভাসেত লাগল। আকােশর চকু্ষরাজী আ�মযর্াদাশীলেদর এই 

ভূিমেত এক নতুন ইিতহাস রিচত হেত েদখল। 

একজন মুজািহদ মাইন েপাতার জনয্ সড়েক েগল। অমিন ে�ান িবমান িমসাইেলর মাধয্েম 

তােক শহীদ কের িদল। তার খুিল উেড় েগল। এটা েদেখ অনয্ মুজািহদ মাইন িনেয় েসই 

জায়গােতই েগল। অমিন আেরকিট িমসাইল এেস বাতােস শহীেদর রে�র খুশবু ছিড়েয় 

িদল। তখন তৃতীয় মুজািহদ েচােখ েদখা মৃতুয্র িদেক তৃতীয় মাইন িনেয় অ�সর হল। ে�ান 

িবমান তােকও তার �ােন েপৗঁেছ িদল। 

এেকর পর এক িতনিট শাহাদাত। তারা িনেজেদর সাথীেদরেক িনেজেদর েচােখর সামেন 

েশষ হেত েদেখ িনেজেদর িমশন েছেড় পালান িন। িজহাদ েথেক তাওবা কের বেস 

পেড়নিন। িফের িগেয় িনেজেদর েলাকেদরেক িজহােদর বয্াপাের এভােব িবতৃ� কের তুেলন 
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িন েয, আেমিরকানেদর সােথ ট�র িদেয় কী লাভ? আেমিরকান েটকেনালজীর েমাকােবলা 

করা িকভােব স�ব? আমরা েকাথায় আর তারা েকাথায়? বরং চতুথর্ মুজািহদ চতুথর্ মাইন 

িনেয় একই জায়গায় েগেলন। ে�ানও িবদয্মান। তার চালকও ঘুিমেয় যায়িন। সব িকছু 

িঠকমত আেছ। সম� েটকেনালজী উপি�ত। িক� উ� মুজািহদ মাইন িনেয় সড়েক েগেলন, 

খনন করেলন এবং মাইন পঁুেত িফের এেস িনেজর জায়গায় আেমিরকান কনভেয়র অেপক্ষা 

করেত থাকেলন। 

�লপেথ ও আকাশ পেথ সবর্�কার �হরার মধয্ িদেয় কনভয় এিগেয় চলল। অতঃপর 

এেককিট টয্াংক মাইেনর উপর আসেতই শূেণয্ উেড় েগল। 

এই িজহাদ এ সকল নিজর িবহীন কুরবািনর মাধয্েমই সামেন অ�সর হেয়েছ। এেকর পর 

এক কুরবািন। এেককিট মাইন েপাতার জনয্ িতন িতন জন মুজািহদ িনেজেদর জােনর 

নজরানা েপশ কেরেছন। িন�য়ই এটা �রণীয় কের রাখার মত উপাখয্ান। 

একজন একাকী মুজািহদ একিট পািক�ানী েমিশনগান িনেয় আেমিরকান কনভেয়র সামেন 

দাঁিড়েয় েগল। রা�ায় েসাজা দাঁড়ােনা। এই কনভয়িটেক েঠকােব, যােত তার সাথীরা িনরাপেদ 

েবর হেয় েযেত পাের। টয্াংক, িবমান, সাঁেজায়া যান সবিকছুর সামেন এক আ�াহর ৈসিনক 

একাকী দাঁিড়েয় েগেছ। িক�  েকান আেমিরকােনর পেক্ষ তার েমাকােবলা করা স�ব িছল 

না। বরং কনভয় িপছেনর িদেক পলায়ন করল। এটা িছল রুওব (�ভাব বা গা�ীযর্), যা 

আ�াহ কােফরেদর অ�ের েঢেল িদেয়িছেলন। িক� তা ঐ সময়, যখন তার ৈসিনক, তার 

িনকট �াথর্নাকারী ময়দােন অিবচল েথেকেছ এবং ৈধযর্য্ের পরীক্ষায় উ�ীণর্ হেয়েছ। 

জৈনক মুজািহদ পুেরােনা যুেগর রাইেফেলর উপর ভা�া দুরিবন লািগেয় েরামাল �ারা তা 

েজাড়া লাগাল। অতঃপর এক এক স�াহ জ�েল বেস শরীয়েতর দুশমনেদরেক খুঁেজ খুেঁজ 

মারেত থাকল। স�াহবয্াপী শুকেনা রুিটর টুকেরা ও চা েখেয় অিতবািহত কের িদত।  

একজন আ�াহর বা�ী চি�শজন আেমিরকানেক মৃতুয্র জগেত পািঠেয় িদেয়েছ। একিট 

পুেরােনা যুেগর ব�ুক ও ভা�া দুরিবন িদেয়, েযটােক েস িনেজর েরামাল িদেয় েজাড়া 

িদেয়েছ। এটা নবয্ যুেগর কািহনী! 
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চি�শ রাে�র বািহনী এমিন এমিনই ময়দান েছেড় পলায়ন কেরিন। এখন আপিন েকান 

িবে�ষণ করেবন? যু�িবে�ষকেদর িনকট িজেজ্ঞস করুন, এটা েকমন েমাকােবলা? েযখােন 

ে�ান আেছ, সয্ােটলাইট আেছ। েযখােন কনভয় েহফাজেতর জনয্ সামেন িপছেন েহিলক�ার 

আেছ। িক� তারপরও মুজািহদগণ তােদরেক মারেছ।  এসকল ে�ান, সয্ােটলাইট এবং 

িবমােনর সামেনই। 

যিদ এটা এক-দু’িদেনর ঘটনা হত, তাহেল বেল েদওয়া েযত েয, ে�ান চালক ঘুিমেয় 

িগেয়িছল অথবা  েনশায় বুদ হেয়িছল। িক� এটা েতা সেতর আঠার বছেরর কািহনী। এই 

আধুিনক েটকেনালজী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েগালামেদরেক ভীত করেত 

পােরিন। শাহাদােতর পর শাহাদাত উ�েতর মােয়েদরেক িপছেন হটােত পােরিন। বরং নবীর 

শরীয়েতর জনয্ মােয়রা িনেজেদর কিলজার টুকেরাগুেলােক এই যুে� েপশ করেত লাগল। 

ইিতহাস �রণীয় কের রাখেব, পি�মা সভয্তা িনেজেদর স�ানেদরেক এই যুে� পাঠােত 

অক্ষমতা �দশর্ন কেরেছ। িক� মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উ�েতর মােয়রা 

এেকর পর এক িনেজেদর স�ানেদরেক রণসােজ সি�ত কের রওয়ানা কিরেয় িদেয়েছ। 

এ সকল কুরবািনর বেদৗলেত আ�াহ তা’আলা িনেজর সাহাযয্ অবতীণর্ করেলন। ফেল 

পরববতর্ীেত এমন সময় আসল, যখন এক একিট ঘািটেত আট দশিট কের আেমিরকান 

টয্াংক �ংস হেত লাগল। এখন আপিন একটু েকান যু� িবে�ষকেক বলুন েতা েয, শুধুমা� 

এক েজলায় আটেশা আেমিরকান টয্াংক উেড় েগেছ। তােদর িচ�াশি� অেকেজা হেয় যােব। 

িকভােব এটা িবে�ষণ করেব?! 

আ�াহর নীিত এখেনা কাযর্কর ও  বহাল আেছ।[ َ  تَْنُصُروا إِنْ  أَْقَداَمُكمْ  َویُثَبِّتْ  یَْنُصْرُكمْ  هللاَّ ] যিদ 

েতামরা আ�াহর �ীেনর সাহাযয্ কর, তেব আ�াহ েতামােদরেক সাহাযয্ করেবন। আ�াহ 

এমন সাহাযয্ করেবন েয, দুিনয়া হতবাক হেয় যােব। আজও আ�াহর নীিত বহাল আেছ। 

এই যামানায়ও েসই এক ও একক আ�াহ অমুখােপক্ষী। লা ইলাহা ই�া�াহ, লা ইলাহা 

ই�া�াহু ওয়াহদাহু লা শািরকা লাহু, ইিনল মুলকু ই�া িল�াহ।  

এখনও এই ভূ-পৃে�র উপর তাঁরই রাজ� চেল। আজও পৃিথবীর �িত ইি� জায়গা ও �িতিট 

অনু-পরমাণু তাঁরই হুকুেমর অনুগামী। আ�াহ তা’আলা িনেজর েখাদায়ীেক আেমিরকান 
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েটকেনালজীর হােত নয্�  কের েদনিন। েকউ তাঁর বাদশািহর মেধয্ শরীক েনই। তাঁর 

িকতােবর িনে�া� আয়াত এখেনা পযর্�  ঈমান ও ইয়াকীন ওয়ালােদর সামেন �ীি�মান 

আেছ। 

ِ  ُدونِ  ِمنْ  یَْنُصُرونَھُ  فِئَةٍ  ِمنْ  لَھُ  َكانَ  فََما اْألَْرضَ  َوبَِداِرهِ  بِھِ  فََخَسْفنَا ] اْلُمْنتَِصِرینَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما هللاَّ ] 

িতিন িনজ �ীেনর দুশমনেদরেক যখন যমীেন �িসেয় েদন, তখন েকান েফৗজ বা 

েসনাবািহনী তােদরেক বাঁচােত পাের না। তাঁর �ীি�মান বাণী এই আধুিনক যুেগর আেলািকত 

িচ�ার দািবদারেক বলেছ: 

[  ِ اْلُمْؤِمنُونَ  یَْفَرحُ  َویَْوَمئِذٍ  بَْعدُ  َوِمنْ  قَْبلُ  ِمنْ  اْألَْمرُ  ہلِلَّ  

ِ  بِنَْصرِ  . ِحیمُ  اْلَعِزیزُ  َوھُوَ  یََشاءُ  َمنْ  یَْنُصرُ  هللاَّ الرَّ ] 

েহ ��তা ও আিধেকয্র িপেছ ধাবমান েলােকরা! েহ িজহাদ েথেক উ�তেক িনরাশকারীরা! 

েহ ইসলামী মাদরাসাগুেলােক জািহলী কৃি�-কালচােরর ময়লায় িনমি�তকারীরা!  আেমিরকার 

পূেবর্ও সম� ফায়সালা আ�াহর হােত িছল এবং আেমিরকার পতেনর পেরও সম� িবষেয়র 

দািয়� তাঁর হােতই থাকেব। আেমিরকার পতেনর পর এই ক্ষমতা চীন অথবা ভারেতর কােছ 

�ানা�িরত হেব না।  ِ بَْعدُ  َوِمنْ  قَْبلُ  ِمنْ  اْألَْمرُ  ہلِلَّ  এটা কত চমৎকার আয়াত, যা এই যামানার 

শি�র পূজারীেদরেক একথা বুঝাে� েয, েহ ৈবষিয়ক শি�েক উপাসয্রূেপ �হণকারীরা! 

�থেম েতামরা বৃিটশেদর ইবাদত কেরছ, তার পতেনর পর েতামরা আেমিরকার সামেন 

েসজদায় পেড় েগেল। আর এখন যখন েতামরা েদখছ েয, আেমিরকান ভূত িজহােদর 

আঘােতর কারেণ যমীেন লুিটপুিট খাে�, তখন েদৗেড় চীেনর িদেক চেল যাে�া। আ�াহেক 

েছেড়, আ�াহর �ীনেক েছেড় মুহা�েদর উ�তেক েছেড় এবং েকািট েকািট চায়না, তুিকর্�ানী 

মুসিলমেদরেক েছেড় েতামরা চীেনর সামেন ঝুেক যা�। তার �শংসা করছ এবং তােদর 

গুণ-গান করছ। িনেজর মুসিলম ভাইেদরেক ভুেল যা�? 

এই আয়াতই আ�াহ ওয়ালােদর মেন িনি�ত িব�াস জ� েদয় েয, আেমিরকার পের অনয্ 

কাউেক সুপার পাওয়ার হেত েদেখ েপেরশান হওয়া উিচত নয়। েযই আ�াহর শরীয়েতর 

জনয্ েতামরা সম� কুফরী শি�র িবরুে� যুে� লেড়ছ, পূেবর্-পের সম� িবষয় তাঁরই হােত। 

িতিন যখন আেমিরকার িবরুে� েতামােদরেক সাহাযয্ করেত েপেরেছন, তখন তার পেরর 
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দুশমেনর েক্ষে�ও তাঁর শি� দুবর্ল হেয় যােব না। তার বাদশািহর মেধয্ েকান কমিত আসেব 

না। িজহাদ সবর্দা �ীি�মান ও সেতজ থাকেব। যিদ েতামরা িজহাদ করেত থাক, তেব আ�াহ 

েতামােদরেক সাহাযয্ করেবন।  

أَْخَضرَ  ُحْلًوا اْلِجھَادُ  یََزالُ  َال    অথর্াৎ যারা িজহাদ কের, যারা এর জনয্ িনেবিদত, তারা সবর্দা 

এমনসজীব-সেতজ থাকেব, েযন আজই এটা শুরু হেয়েছ। চি�শ বছর অিতবািহত হওয়ার 

পরও তারা �া� হেয় পড়েব না, দুবর্ল হেয় পড়েব না। 

েহ আমার মুসলমান ভাইেয়রা! আফগািন�ােন আেমিরকার পরাজয় আর ইমারােত 

ইসলািময়ার িবজয়, এটা সম� উ�েতর িবজয়। িনযর্ািতত ও দুবর্লেদর জনয্ এটা এক নতুন 

�ভােতর সুসংবাদ। এটা দুবর্ল মুসলমানেদরেক আ�াহর এ আয়াত �রণ কিরেয় েদয় :  َْكم 
َكثِیَرةً  فِئَةً  َغلَبَتْ  قَلِیلَةٍ  فِئَةٍ  ِمنْ   

অথর্াৎ অেনক এমন হেয়েছ েয, দুবর্ল দল শি�শালী দেলর উপর িবজয়ী হেয় েগেছ। েয 

আ�াহ পূবর্বতর্ীেদর সােথ এই ওয়াদা কেরেছন, বতর্মান ওয়ালােদর জনয্ও তাঁর েসই ওয়াদা 

বািক আেছ। 

আফগািন�ােন আেমিরকার পরাজয় এবং ইমারােত ইসলািময়ার িবজয়, এটা উলামা ও 

তলাবােদরেক বালােকাট ও শােমলীর আে�ালন এবং েরশমী আে�ালেনর কথা �রণ কিরেয় 

েদয়। যার িশক্ষা িছল: ইলেম �ীেনর বাহকরা েকান শি� ও ক্ষমতার সামেন মাথা ঝুকায় না। 

েযমন আমীরুল মুিমনীন েমা�া ওমর রহ. েকান শি�র কােছ মাথা নত কেরনিন। বরং 

শুধুমা� একজন মুসলমানেক বাঁচােনার জনয্, ইসলােমর এক আ�মযর্াদা ও ই�েতর 

�তীকেক বাঁচােনার জনয্ সম� কুফরীিবে�রসােথ যুে�র েঘাষণা িদেয় েদন। 

এজনয্ উলামা ও তলাবাগণ কুফরী শি�র আেবদেনর কারেণ িনেজেদর পাঠয্সূিচ ও 

িনেজেদর �ীেনর মেধয্ েকানরূপ পিরবতর্নেক েমেন িনেত পাের না। চাই  তা একিট সু�ত 

বা একিট মু�াহাবই  েহাক না েকন। িনেজেদর মাদরাসাগুেলার রূহেক েহফাজত করার জনয্ 

সেবর্া� তয্াগ �ীকার করেব। েযেকান  মূেলয্ িনেজেদর মাদরাসাগুেলােক জািহলী সভয্তার 

ময়লা-আবজর্না ও লডর্ ময্াকলীর যাদু েথেক রক্ষা করার েচ�া করেব, এেত চাই উলামা ও 

তলাবােদর জান-মােলর বা ঘর-বািড়র েযেকান মূলয্ই িদেত েহাক না েকন। 
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সব িকছু িদেব, িক� িনেজেদর মাদরাসাসমূেহর রূেহ আচর লাগেত িদেব না। কারণ যিদ 

মাদরাসাগুেলা েথেক রূহ ই চেল যায়, তাহেল আর বাঁচােনার মত এমন কী বািক থাকেব, 

েযটা হারােনার ভেয় িজহাদ েথেক বাধা েদওয়া হেব? 

ইমারােত ইসলািময়ার িবজয়ধারা সম� দুিনয়ার মুজািহদেদরেক এই িশক্ষা েদয় েয, িজহােদর 

সফলতা ঐকয্ ও একতার মেধয্ িনিহত। যিদ ঐকয্ না থােক, তাহেল ইরাক ও শােমর মত 

জলজয্� িজহােদর েপেট খ�র িব� করা হেত পাের। িজহাদী দলগুেলার মাধয্েমই িজহােদর 

ফল ন� করা হেত পাের। যিদ িজহাদী জামাতগুেলার মােঝ ঐকয্ থােক, তখন সকল ষড়য� 

তার সামেন বয্থর্ হেয় যায়। অনয্থায় িজহাদ ও িখলাফাহর নােম িখলাফাহেকই জবাই করা 

হব।  

ইমারােত ইসলািময়ার িবজয়গুেলার মেধয্ ঐ সকল েলাকেদর জনয্ বড় উপেদশ আেছ, যারা 

িজহােদর নােম দািয়েশর ফাঁেদ পেড় েগেছ এবং আজ িব�শি�গুেলার হােতর েখলনায় 

পিরণত হেয়েছ, িজহাদ ও েখলাফেতর নােম ৈবি�ক িজহাদেক দুবর্লতর করেছ। তােদর 

বুঝেত হেব েয, িব�শি�গুেলা আজ ইমারােত ইসলািময়ার জনয্ও ইরাক ও শােমর ফরমুলা 

��ত কেরেছ। দােয়েশর খ�র উ�েত মুহা�দীর েপেট িব� করার জনয্ উ�ু� 

নাংগারহােরর ময়দান চালু কেরেছ। েখলাফেতর নােম েখলাফতেক জবাই করার ��িত 

েনওয়া হে�। শাম েথেক দােয়েশর নােম েলাকেদরেক েহরােত িনেয় যাওয়া হে� এবং 

েহরাত েথেক আেমিরকান েহিলক�ার িদেয় নাংগারহাের েপৗঁছােনা হে�।  

দােয়েশর দেলর েয সকল েলােকরা িনেজেদরেক মুখিলস মেন কের, তারা েযন ইরাক ও 

শােমর পের এখন আফগািন�ােন েযসকলর ষড়য� করা হে�, তার বয্াপাের িচ�া কের। 

�� হল: এখন আফগািন�ােন আেমিরকা পরািজত হওয়ার পর দােয়েশর িজহাদ কােদর 

িবরুে� হেব? আেমিরকা েবর হেয় যাওয়ার পর দােয়শেক নাংগারহাের েকন শি�শালী করা 

হে�? আেমিরকান েহিলক�ার ভের ভের েলাকজনেক েকন েসখােন েপৗঁছােনা হে�? েকন 

িদন-রাত তােদরেক অ� সরবরাহ করা হে�? আফগািন�ােন এখন েকান কুফর অবিশ� 

আেছ? তাহেল িক ইমারােত ইসলািময়ার িবরুে�ই এ সকল ��িত �হণ করা হে�? এগুেলা 

িক ইমারােত ইসলািময়ার িবরুে�? েযমিনভােব শােম তােদর সকল িজহাদ, মুজািহদেদর 
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িবরুে� হেয়েছ? মুজািহদগণ নুসাইরীেদর েথেক এলাকা িবজয় করেত যান। আর িপছন িদক 

েথেক দােয়শরা তােদর েথেক েসই এলাকা িছিনেয় আনেত যায়। 

তারপর আজ েশষ পিরণিত কী হল? তা সবার সামেন ��। এমন িজহাদই িক 

আফগািন�ােন করােনা হেব? উ�েতর এই েজতা যু�েক ি�তীয়বার িব�কুফরী শি�গুেলার 

হােত িনলােম েদওয়া হেব?! 

আ�াহ তা’আলা ইমারােত ইসলািময়ােক হেকর উপর অটল রাখুন এবং দােয়শী েফতনা 

েথেক তােক েহফাজত করুন! যিদও েচ�া-েকৗশল পাঁচ বছর ধেরই চলেছ, িক� আজ পযর্� 

আলহামদু িল�াহ �িতিট েকৗশলই বয্থর্ হেয়েছ। আ�াহ তা’আলা ইরাক ও শােমর মত 

এখােন কােফরেদরেক হাসার সুেযাগ িদেবন না। বরং ইরাক ও শােমও আ�াহ আহেল সু�াত 

ওয়াল জামাতেক সফলতা দান করেবন এবং এই দােয়শী েফতনােক িচরতের িনঃেশষ কের 

িদেবন, যা িজহাদ ও েখলাফেতর েপেট খ�র বিসেয় িদেয়েছ। 

এটা িনি�ত কথা েয, িজহাদ ও মুজািহদেদর জনয্ এই চি�শ বছেরর িজহােদ এটাই 

সবেচেয় ভয়ংকর ও �ংসা�ক েফতনা। কািদয়ািনরাও িজহােদর েচহারােক এতটা িবকৃত 

করেত পােরিন, যতটা এই েফতনা  কের েফেলেছ। 

 

আমার মুজািহদ ভাইেয়রা! কািময়াবী তােদর জনয্ই, যারা আহেল সু�াত ওয়াল জামােতর 

পেথ চেল িনেজেদর িজহাদেক জাির ও অবয্াহত রােখ। অনয্থায় এটা হল েফতনার যামানা।  

الُْمْظلِمِ  اللَّْیلِ  َكقِطَعِ  فِتَنًا بِاْألَْعَمالِ  بَاِدُروا  

এটা েসই সময়, যখন মানুষ েফতনার মেধয্ িনেজর সব িকছু েখায়ােব। এমন েফতনা, যা মুখ 

হা কের তাক কের বেস আেছ। এজনয্ িনেজর িজহাদেক বাঁচান এবং েভেব েদখুন, আপিন 

কী করেছন? কার সােথ িজহাদ করেছন এবং কী করেছন? �িতিট িজিনসেক কুরআন-

সু�াহর আেলােক পরখ করুন। বড়েদর কথা মানুন। তােদর আনুগতয্ করুন। 
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আ�াহ তা’আলা এই উ�তেক সকল �কার �কাশয্ ও অ�কাশয্ েফতনা েথেক েহফাজত 

করুন আর এই ঈদেক সুসংবােদর মাধয্ম বানান। পিরেশেষ সম� �শংসা আ�াহর জনয্, 

িযিন জগতসমূেহর �িতপালক। 

 

আস-সাহাব িমিডয়া েস�ার, উপমহােদশ 

১৪৪০ িহজরী েমাতােবক ২০১৯ খৃ�া� 

 

  

 


